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De voorwaarde die de Overheid aan 
verenigingen stelt vraagt om een 
hoge mate van zelfdiscipline van de 
leden en de bezoekers van de 
accommodatie. Het terras en de 
sportfaciliteiten, op en rond de 
velden, zijn voor de sporters en 
toeschouwers vrij toegankelijk. Als je 
de kantine wilt bezoeken om iets te 
eten of te drinken dan kun je dit 
alleen doen als je beschikt over een 
vaccinatiebewijs, een recente PCR-
test of een recent herstelbewijs. We 
willen geen tweedeling en vinden dat 
iedereen zelf mag bepalen of je 
gebruik maakt van het landelijke 
vaccinatieprogramma. Je zelf laten 
testen voor een (kort) bezoek aan de 
voetbalkantine lijkt in beginsel niet 
in verhouding tot hetgeen redelijk is. 
Toch moeten wij het ermee doen. 
Anders kan de kantine niet open zijn. 
Gelukkig is er een uitzondering voor 
het afhalen en het bezoek van 
toiletten. Om die reden is in de 
kantine een gebied gemarkeerd waar 
je kunt afhalen en ook een gebied 
waar je kunt gaan zitten. Leden en 
bezoekers van de sportvelden en het 
terras kunnen het clubhuis zonder de 
genoemde bewijzen in- en uitlopen. 
Om te gaan zitten dien je echter 
(volgens de opgelegde regels) te 
voldoen aan de genoemde 
voorwaarden. Op de bar, in de 
kantine, ligt een scanner waar je de 
coronacheck-app kunt aanbieden ter 
controle. Indien dit in orde is kun je 

gebruik maken van het zitgedeelte in 
de kantine. Heb je geen check-app 
dan gaan we ervan uit dat je een 
vaccinatiebewijs, een recente PCR-
test of een herstelbewijs bij je hebt 
en kunt overleggen. Om het virus niet 
verder te verspreiden is de 
belangrijkste afspraak: blijf je thuis 
als je niet fit bent ! 

Om weer te kunnen voetballen en 
een drankje en een hapje te doen is 
er nog meer hulp en begrip nodig. 
Om te beginnen: zonder arbiter kun 
je fluiten naar de wedstrijd. Al 
langere periode is er een tendens 
zichtbaar dat het aantal 
scheidsrechters terugloopt en de 
gemiddelde leeftijd oploopt. We zijn 
dan ook doorlopend opzoek naar 
scheidsrechters. Mocht je interesse 
hebben schroom dan niet en meldt je 
aan. We hebben een actieve 
scheidsrechterscommissie die je op 
weg helpt. Je kunt bij hen terecht 
voor opleiding, het uitstippelen van 
een route om het fluiten onder de 
knie te krijgen en begeleiding tijdens 
wedstrijden. Ook in praktische zaken 
zoals scheidsrechters kleding wordt 
voorzien. Verder is het ook zaak dat 
er voldoende barbezetting is. Vooral 
voor in de keuken zijn we nog opzoek 
naar vrijwilligers. 

Meer indirect en wel heel 
belangrijkrijk voor de financiële 
positie van de vereniging zijn de 
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** De redactie is niet aansprakelijk voor 

de inhoud van dit clubblad en eventuele 

daaruit voortkomende gevolgen.

Pré Corona 
 
Na anderhalf jaar coronaperikelen willen we niets liever dan lekker 
voetballen. De komende periode moet blijken of een nieuwe golf uitblijft. 
De vereniging en het bestuur zijn vol goede moed. Alles wat nodig is om het 
voetbal te organiseren is door de lange periode waarin het voetbal heeft 
stilgelegen niet met één vingerknip terug. v.v. Woubrugge is een 
vrijwilligersorganisatie en doet een beroep op alle leden en betrokkenen 
om één van de vele vrijwilligerstaken op te pakken 
 

VOORZET VAN DE 
VOORZITTER 

Hans Boer 

SCORE 



 

inkomsten uit het ophalen van oud 
papier. We zijn opzoek naar 
vrijwilligers die een paar keer per 
jaar op de zaterdagochtend willen 
helpen met het ophalen van oud 
papier. Door de inzet van 
vrijwilligers ontvangt de vereniging 
een vergoeding die een aanzienlijke 
bijdrage vormt en waaruit allerlei 
voorzieningen kunnen worden 
gefinancierd. Op dit moment zijn er 
reeds een kleine groep vrijwilligers 
actief. Voor het komend seizoen zijn 
we op zoek naar uitbreiding van deze 
groep, zodat deze taak niet altijd bij 
dezelfde personen terecht komt. Het 
ophalen van papier doen we één keer 
per maand. We starten om 7.30u en 
vertrekken met twee vrachtauto’s 
tegelijk vanaf het parkeerterrein. 
Tussen 10.00-10.30u ben je weer 
terug en zit de shift erop. Een kleine 
inspanning. Er wordt gezorgd voor 

veiligheidsschoenen, handschoenen 
en hesjes. Je hoeft zeker niet iedere 
maand op te draven. Indien je enkele 
keren per seizoen kunt zijn we al 
geholpen. Via de groeps-app kun je 
aangeven of je op een zaterdag 
wel/niet mee kunt helpen. Omdat 
veiligheid voorop staat beginnen we 
altijd met een korte introductie- en 
praktijktraining. Indien je indien de 
groep papiervrijwilligers wilt 
versterken en mee wilt helpen kun je 
dit laten weten aan Bas van Rooijen 
(0628530439) of aan Hans Boer 
(0615017730). Een mailbericht 
sturen naar info@vvwoubrugge.nl 
kan ook. 

Tot slot wordt het een belangrijk jaar 
voor Woubrugge op bestuurlijk 
niveau. Het huidige bestuur draait 
alweer enige jaren in de huidige 

samenstelling. Om de komende jaren 
volledig bezet te blijven zijn we op 
zoek naar toekomstige bestuurders. 
Daarnaast is de wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen in werking 
getreden. Hieruit volgend moeten de 
verenigingsstatuten worden 
aangepast en dient er, in toezicht 
houdend opzicht, een uitbreiding 
plaats te vinden van de huidige 
bestuursstructuur. Indien je hierin 
geïnteresseerd bent of je wilt weten 
wat dit inhoud dan kun je contact 
opnemen met één van huidige 
bestuursleden dan wel een bericht 
sturen naar info@vvwoubrugge.nl of 
voorzitter@vvwoubrugge.nl 

Met vriendelijke sportgroet, Hans 
Boer

Prestaties van de Nolina 
boys 
Eindelijk is het weer zover: er mag weer gevoetbald worden! Ook voor het vlaggenschip natuurlijk goed 
nieuws. Na een moeizaam Corona-jaar, lijken alle seinen voor de voetbaljaargang 2021/2022 op groen te 
staan. Het belooft een mooi maar zwaar seizoen te worden voor de equipe van hoofdtrainer Barry Buntsma. 
De selectie telt een hoop nieuwe (jonge) gezichten. Aan het begin en einde van deze editie van deze Score 
stelt iedereen zich kort aan u voor. Steun de Nolinaboys dus ook dit seizoen in de 4e klasse A! Op moment 
van schrijven hebben de Nolinaboys er 1 competitiewedstrijd opzitten (mede omdat de wedstrijd tegen 
Koudekerk werd afgelast omdat de scheidsrechter niet kwam opdagen). In de voorbereiding gaf Woubrugge 
acte de presence in ongeveer 37 oefentoernooien, maar op zaterdag 25 september ging het eindelijk weer 
om de echte knikkers. Die wedstrijd verliep als volgt:  

Woubrugge is het voetbaljaar 
2021/22 uitstekend begonnen. De 
equipe van Barry Buntsma won 
de traditioneel lastige 
uitwedstrijd bij de studenten van 
LSVV met 4-2. Twan van de Geijn, 
Gino Rolfes (2x) en Thom 
Buntsma wisten namens 
Woubrugge het net te vinden. 

Toch was het de thuisploeg die uit 
de startblokken schoot. De 
studentenhaver was die morgen 
klaarblijkelijk goed gevallen, want 
al binnen 10 minuten stond de 1-
0 op het bord. Woubrugge rechtte 
gedurende de eerste helft de rug 
en kwam via een afstandsschot 
van vleugelflitser Van de Geijn op 

gelijke hoogte. Dit was tevens de 
ruststand. 

De jonge ploeg van Woubrugge, 
die dit seizoen veel potentiële 
toppers uit de jeugd zag 
doorstromen, rook bloed aan het 
begin van de tweede helft. Het 
was Rolfes die met zijn goal de 
verhoudingen op het veld ook op 
het scorebord wist weer te geven: 
1-2. De Leidse studenten werden 
door de tegengoal echter weer 
wakker geschud en zetten niet 
veel later de bordjes weer gelijk. 

Met nog 20 minuten op de klok 
kreeg Woubrugge de uitgelezen 
kans om opnieuw de voorsprong 
te grijpen. De bal werd door 

scheidsrechter op de stip gelegd. 
Aanvoerder T. Buntsma nam zijn 
verantwoordelijk en beschaamde 
die niet. De rooie routinier schoof 
de bal beheerst in de hoek. 

De studenten begonnen aan een 
slotoffensief alsof ze een dag van 
tevoren nog moesten beginnen 
met leren voor een belangrijk 
tentamen, maar die missie 
mislukte. Rolfes maakte aan alle 
onzekerheid een eind door de 
marge in de slotfase op 2 te 
brengen. Niet kort daarna floot de 
scheidsrechter voor het einde van 
de eerste 90 competitieminuten 
in hele lange tijd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vlnr:  

Tim de Kok: Keeper die van de jeugd overkomt. Studeert buiten het voetbal aan de Hogeschool Leiden. Opleiding 

informatica. 

Bart van der Salm: 20 jaar, fanatieke gamer en in zijn vrije tijd voetbalt hij graag met vrienden en serieus. Hij is altijd 

aanwezig, geblesseerd of niet. Bezig met zijn plek te veroveren in het 1e. 

Danny Mansveld: Beproeft dit seizoen zijn kansen in de selectie nadat hij jarenlang het derde tot grote hoogte heeft 

doen stijgen. Te herkennen aan het Mansfield Town-vaantje in zijn auto. 

Niet op de foto:  

Michael Kneulman: Binnenkort echt een vaderfiguur in de selectie. Wordt graag aangesproken met ‘De nul van Kneul’, 

omdat dat betekent dat-ie geen tegengoal heeft hoeven incasseren. 

Bovenste rij vlnr:  

Arjan Dijkshoorn: Grote leider van Woubrugge. Niemand die bidons zo snel kan vullen als hij. 

Barry Buntsma: Hoofdtrainer. Doet qua naam niet onder voor de legendarische oud-trainer Barry Hughes. 

Robert Vuisting: Nieuwe coach van het tweede elftal. Lees zeker ook een uitgebreid portret in deze Score! 

Cees van Rooijen: Hondstrouwe trainer van het tweede elftal. 

 

Onderste rij vlnr: 

Peter Bekkering: Nieuwe verzorger van de selectie en trotse voetbalvader. 

Cor Buntsma: Heeft het aanleggen van Medical Tape tot een soort kunst verheven.  

Randy Buntsma: Rechterhand en broeâh van de hoofdtrainer. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr:  
Thijs Peters: Jong talent afkomstig uit de jeugdopleiding. Ook wel bekend als Peter Thijsen. Heeft een magnifieke 
warming-up in de benen en is ook een van de beter muurliggers die de selectie rijk is. 
Stan de Groot: Jonge verdediger. Ontfermt zich nu al over de knoppen van de muziekinstallatie. Wordt daarom ook wel 
Stan Le Grand genoemd. 
Twan van de Geijn: Linkerhelft van de Van de Geijn-tweeling. Heeft net als zijn broer(tje?) al veel wedstrijden achter 
zijn naam. Begint daar nu zelfs doelpunten aan toe te voegen. 
Bas Gorter: ‘Wij zijn niet bang want Bassie is erbij’. Is op steeds meer posities inzetbaar. 
Chris Verhoef: Jaren beginnen te tellen.  
Joost Kinkel: Nee, is niet anders geaard… 
Jinne Boer: Als-ie met links schiet, moet u maar alvast bukken! In tegenstelling tot de voorzitter, komen zijn voorzetten 
wel altijd aan. 
Jesse Bekkering: Jonge verdediger en tevens zoon van Petah Bekkering.  
 
Niet op de foto:  

Kelvin Hoogendoorn: Revalideert van een zware kniesblessure, maar is vastbesloten zich nog aan de supporters van 
Woubrugge te laten zien dit seizoen. 
Jeroen Stronkhorst: Niet te verwarren met Jeroen Jouvenaar. Speelt al sinds hij zich kan herinneren bij Woubrugge. Op 
zijn best op rechtsback, maar kan eigenlijk overal op het veld zien staan. 
Kyarash Fotoehi: Schoonbroer van de nummer 3 op de aanvoerderslijst.  
Koen van der Weiden: Woont tegenwoordig in Amsterdam. Kan daardoor niet meer trainen, maar staat desondanks 
nog steeds hoger op het aanvoerderslijstje dan Mick. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr:  
Arjan Roosemalen: Voetbal is alles met bier. 
Harry Buntsma: Niet alleen een begenadigd voetballer, ook een van de beste dansers van Woubrugge. 
Vincent Verjaal:  

 
Kevin Veltman: Kilometervreter op het Woubrugse middenveld. Al jaren een belangrijke kracht. Geen familie van Joël, 
wel van Kelly. 
Bob van de Geijn: Ervaren rot die voornamelijk op de rechtsback-positie te vinden is. Begint dit seizoen aan ongeveer 
z’n 346e seizoen in de selectie. 
Frank Kinkel: Rijd altijd, uit of thuis. Met de VW Peuleu. 
Sander Luitenant Sergeant Bandt: Talent uit de jeugdopleiding die ook zal starten met zijn opleiding bij Defensie. Is een 
middenvelder. 
 
Niet op de foto:  
 

Thom Buntsma: Rooie routinier en uitvinder van de Bom Thuntsma-schaal. Vraagt u zelf bij hem wat dit inhoudt.  

Tim van Rijn: Jonge middenvelder afkomstig uit de Woubrugge-academie. Strooit met passes alsof het rijpe 

aardappelen zijn.  

Guido Hoogeweij: Altijd blijven lachen. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr:  
Mark van der Kolk: Bezig aan een opmerkelijke carrière switch. Heeft de achterhoede verlaten en gaat nu voor een rol 
als nummer 9. 
Daniek de Groot: Traint nooit en is altijd geblesseerd. Behalve op zaterdag. Dan voetbalt hij maximaal een halfuurtje 
mee, anders wordt hij moe. 
Mick Evers: Bijna bovenaan het aanvoerderslijstje.  
Mark van Leeuwen: De enige echte zomeraanwinst van Woubrugge. Speelde voor onder meer Koudekerk en 
Aarlanderveen en voetbalt als een extra belegen stuk fenegriek. 
Gino Rolfes: Scoorde tijdens zijn debuut in Woubrugge 1 bij zijn allereerste balcontact. Maakt nu al een aantal jaar het 
leven van plaatselijke linksbacks zuur. 
Tim van der Doef: Jonge doelpuntenmachine. Schreeuwt vaak zijn achternaam bij een goede pegel, de bal maakt dan 
hetzelfde geluid. 
Riko Buntsma: Vleugelflitser afkomstig uit de jeugd van Woubrugge. Is vaak op de brommer. 
 
Niet op de foto:  
 
Marco Zuidam: Een combinatie van Mbappé en Joël Veltman, maar dan in de 4e klasse. 
 
 

 
 



Onpersoonlijk
 
Naam: Koen van der Weiden 

Functie bij de VVW: Speler VVW 2 

Geboren: Ja 

Woonplaats: Amsterdam 

Broers/ Zussen: 1 zus, Roekoe 

Beste vriend: Gijs 

Relatie: Nope 

Kinderen: Nee 

Werk: L.J. Noordam Terrasplanten kwekerij 

Opleiding: Built environment 

Hobby’s: Vliegeren en frisbeeën  

Favoriete  

Muziek: Robin hood whistle song 

Hekel aan: Zeilboten!!!! 

Geloof: in je zelf! 

Bewondering voor: Mijn mama 

Film: Free Willy 

Tijdschriften: Doe ik niet aan 

Drank: De groene fles 

Eten: Een lekker avg’tje  

Vakantie: Griekeland 

Opwindend: Hier laat ik mij niet over uit 

Ambities: Promoveren met VVW 2 

Beste eigenschap: Blijft altijd rustig 

Slechtste eigenschap: Heb de ruggengraat van een kwal 

Lijfspreuk: Het leven is als een krentenbol je haalt de 

krenten er niet zomaar uit. 

Typisch Woubrugge: De brug die weer open staat 

Hoogtepunt: Doelpunt tegen kickers in de A1 

Dieptepunt: Vorig seizoen 

Wat vind je van VVW VR 1: Tijd voor weer een kampioenschap 

Wat vind je van VVW 1: Zit potentie in 

VVW 2 of VVW 5?: VVW 2 staat 2-1 voor met oefenpotjes 

Wie vind je de beste trainer van Woubrugge: Evert-Jan 

Verbetering VVW: Kratjes bier naar een normale prijs 

Beste voetballer: Chris Verhoef 

Onderschatte voetballer VVW: Luc Dijkshoorn 

Favoriete club: Ajax 

Beste voetballer Nederland: Perr Schuurs 

Beste voetballer Buitenland: Lukaku  

Beste voetballer aller tijden: Pluisje 

Bondscoach: van Gaal 

Oranje: Op papier een leuk team 

Opstelling oranje: Cillessen, Dumfries, de Vrij, van Dijk, Blind, de 

Jong, Gravenberch, Wijnaldum, Gakpo, Memphis en Malen. 

Kunstgras: Mis het modder van het oude veld 3 na een fikse 

regenbui 

Hans Boer: Topper!! 

Harry van der Weiden: Hapooeee 

Brian Vesseur: Brain Verseur bedoel je? 

Barry Buntsma: Organiseert de beste team weekenden 

Cees van Rooijen: Blijft altijd enthousiast, zelfs bij een training 

met maar 6 spelers 

Robert Vuisting: Altijd handig als je nieuw biertje nodig hebt 

Senioren commissie: Lekker bezig 

F-side: Wordt weer tijd voor een feestje nu het weer mag 

Score: Wat doet Daan Petri daar nog in de groepsapp? 

 







 

De kaarten opnieuw 
geschud bij VVW 2 

Mick Evers 

Vlak voor de coronacrisis met veel natuurgeweld losbrak en ons met opschorting van 

de competitie(s) om de oren sloeg, heeft op deze plek in de Score een artikel gestaan 
over het nieuwe bewind bij VVW 2. De Technationboys kregen Cees van Rooijen als 
hoofdtrainer aan het roer en Robbert Vuisting als assistent ernaast. Robbert zou deze 
zelfde rol vervullen bij onze vrienden van VVW 1. Een nieuwe lockdown, maanden 
trainen zonder wedstrijden en een nieuwe rol als assistent voor Cees verder was het 
duidelijk: er moest een nieuwe hoofdtrainer aan het roer komen bij het tweede. Het 
duurde niet lang voordat de vereniging inwaarts keek, en daar vond: Robbert Vuisting. 

 
Op bijzondere wijze werd zo de 
wissel tussen Cees en Robbert 
gecompleteerd, en werd Cees de 
assistent van Robbert. Een mooi 
moment om Robbert beter te leren 
kennen. Bekend in het dorp? Niet 
bepaald. De geboren 
Rotterdammert woont dan al wel 
zomaar 11 jaar in Woubrugge, naar 
eigen zeggen is het hem al die tijd 
wel gelukt om “de anonimiteit te 
bewaren.” Na aandringen van Hans 
Boer is hij destijds eind 2019 als 
assistent aangetreden bij de club. 
Daarvoor had Robbert er al een 
flinke carrière opzitten. 
 
We lopen het even langs: na een 
bescheiden voetbalcarrière waarin 
zelfs enkele wedstrijden voor het 
Rotterdamse Neptunus in de 
hoofdklasse werden gespeeld, werd 
Robbert begin jaren ’90 

jeugdtrainer bij het team van zijn 
zoon. Dit was bij CVV De Zwervers 
uit Capelle aan den IJssel. “Toen 
bestond buitenspel wel al, al 
speelden we wel nog met zo’n bal 
met een veter erop. Ik ben oud 
hé.”Kort nadat hij daar begon, werd 
hij gevraagd om de B1 van De 
Zwervers te trainen, die op dat 
moment divisie speelde. Geen 
onaardig niveau om mee te 
beginnen, en hij begon gelijk met de 
trainerscursus ernaast. Deze 
trainerscursus, en enkele daarna, 
liep Robbert in recordtempo door. 
Met 2 jaar had hij zijn TC2-diploma 
binnen. 
Tijdens en na zijn cursus heeft 
Robbert een hele rits aan clubs 
gehad. Van de A- en B-jeugd van 
Neptunus, tot Dames 1 bij De 
Zwervers. En van assistent-trainer 
bij het eerste van De Zwervers tot 

technisch jeugdcoördinator bij 
dezelfde club. Ook heeft Robbert 
nog de A-jeugd van VV Capelle 
getraind, wederom op divisie-
niveau. Hoe komt iemand met zo’n 
CV bij VV Woubrugge terecht? Het 
is heel simpel: door de liefde. Ook 
de doortastendheid van voorzitter 
Hans Boer is het vermelden waard. 
  
Visie 
Als ik vraag naar zijn visie is hij 
duidelijk: hij heeft een ideaalbeeld 
waarop een team moet voetballen, 
lekker klassiek aanvallend in de 
welbekende 4-3-3. Toch is hij 
allesbehalve dogmatisch: “Ik kijk 
altijd als eerste naar het team. 
Welke spelers heb ik, wat kunnen 
de spelers, welke sfeer zit er in het 
elftal.” Zo is hij er niet vies van om 
in andere formaties te spelen, maar 
net zo min is hij er vies van om 



 

andere speelstijlen te hanteren. Hij 
noemt het cliché, maar hij gaat toch 
eerst uit van de basis: de 
restverdediging moet altijd goed 
staan. “Als dat goed staat, het klinkt 
een beetje lullig, als dat goed staat 
heb je altijd een punt. Dan kan je 
alsnog kiezen om vervolgens met 
druk te spelen of niet.” Dat het voor 
nu goed staat, mag duidelijk zijn. 
 
Prestaties 
Want ja, die prestaties, hoe zit dat 
nu bij het tweede? Het tweede is dit 
seizoen ingeschreven in de reserve 
4e klasse en speelt tegen bekende 
ploegen zoals RCL, Bernardus, 
Alphense Boys en TAVV. Toch is het 
een nodige stap omhoog. Vanuit de 
technische staf is de keuze gemaakt 
om het tweede zo hoog mogelijk te 
laten voetballen, zodat de stap naar 
het eerste niet te groot wordt. In 
principe is het tweede natuurlijk 
het hoogste opleidingsteam en 
direct leverancier van spelers aan 
het eerste. Moet het tweede zich 
zorgen maken over deze stap? 
 
De realiteit is dat het tweede de 
afgelopen twee seizoenen 

ingeschreven stond in de reserve 5e 
klasse. In 2018/19 werd zelfs 
kortstondig gevoetbald in de 6e 
klasse. Toch moet er niet vergeten 
worden dat de 10 jaar daarvoor 
consistent 4e klasse werd gespeeld. 
Óók mag er niet vergeten worden 
dat het tweede snel aan het 
veranderen is. Er zijn een aantal 
spelers vertrokken, maar dit jaar 
schuift er ook een bescheiden 
lading aan talenten vanuit de jeugd 
door. Daarnaast werd er ook nog 
het één en ander aan talent van 
buitenaf aangetrokken. 
 
Ten eerste zijn vertrokken: Elyas 
Razouk (andere club), Michiel v.d. 
Hoogt, Michiel Tinga, Swen Vons, 
Sander Brunt, Sven v.d. Laan, 
Quinten Huls (allen ander elftal 
binnen VVW), Mike Bakker 
(gestopt) en Rolf v.d. Berg 
(sabbatical). Aan de andere kant 
zijn vanuit de jeugd 
doorgestroomd: Jinne Boer, Tim de 
Kok, Jesse Bekkering en Jeroen 
Stronkhorst. Daarnaast is Danny 
Mansveld nog van het derde 
overgekomen. Ten slotte het 
groepje dat van buitenaf is 

gekomen: Frank Kinkel, Joost 
Kinkel, Guido Hoogeweij (allen 
geen club) en Kyarash Fotoehi 
(Alphia). 
 
Vooralsnog doet deze groep het 
goed met een nipt verlies tegen een 
derdeklasser in de voorbereiding, 4 
punten uit 3 wedstrijden in de 
bekerpoule en wederom een nipt 
verlies in de eerste 
competitiewedstrijd. In het 
weekend dat dit blad naar de 
drukker gaat speelt VVW 2 de 
tweede competitiewedstrijd thuis 
tegen ARC. Als ik Robbert vraag 
naar de prognose van het seizoen, 
wordt hij een beetje kribbig. “Ik ga 
geen vragen over individuele 
spelers beantwoorden. Daarmee 
doe je altijd mensen tekort. Maar ik 
durf wel te stellen dat wij met VVW 
2 het linkerrijtje gaan proberen aan 
te vallen. Ook moet je niet verbaasd 
opkijken als deze jonge groep een 
keer stunt tegen één van de 
topploegen uit de competitie.” Het 
wordt een spannend en interessant 
seizoen voor de Technationboys!

Van de scheidsrechters-
commissie 
Het voetbalseizoen 2021-2022 is inmiddels weer van start gegaan en hopelijk kan deze 

competitie volgens het vastgestelde competitie programma volledig worden uitgespeeld. 
Want we hebben als 
voetballiefhebber een hele nare tijd 
achter de rug. Gelukkig gaat het 
steeds beter met het virus mede 
door de vaccinaties en hopelijk  
blijft in de herfst en 
wintermaanden het virus onder 
controle zodat er geen nieuwe 
maatregelen genomen hoeven 
worden. 

Ook de scheidsrechterscommissie 
heeft zijn plannen voor het nieuwe 
seizoen kenbaar gemaakt. Een van 

de doelstellingen is het aantal 
scheidsrechters voor zowel de 
jeugdteams als wel voor de 
senioren teams uit te breiden. 

Wegens het afvallen van een aantal 
scheidsrechters waar bijna 
wekelijks een beroep op kon 
worden gedaan is de spoeling erg 
dun geworden om alle wedstrijden 
van een scheidsrechter te kunnen 
voorzien. We willen hierbij een 
oproep plaatsen om je aan te 
melden bij 1 van de leden van de 

scheidsrechterscommissie om zo af 
en toe beschikbaar te zijn om een 
wedstrijd te fluiten.  Indien je 
behoefte hieraan hebt zal er  voor 
begeleiding door 1 van de leden 
van de commissie worden gezorgd. 

Momenteel is het voor Ineke en 
Fred een moeilijke klus waar heel 
veel tijd in gaat zitten om alle 
wedstrijden van een scheidsrechter 
te voorzien. 

Dus schroom niet en geef je op!



 

150 jaar 
scheidsrechters 
Zaterdag 2 oktober jl. zijn drie scheidsrechters van de VVW gedecoreerd 

met de VVW Scheidsrechterspeld. Onder grote belangstelling van 
echtgenoten, kinderen en kleinkinderen bedankte Voorzitter Jan 
Kranenburg, namens de scheidsrechterscommissie, de drie heren ieder 
persoonlijk met een toespraak en overhandigde hen de 
scheidsrechterdraagspeld. 
 
Sinds jaar en dag zijn Cor 
Slingerland, Tico Verwoerdt 
en Piet Berkhout op de 
velden van VVW te vinden 
om voetbalwedstrijden in 
goede banen te leiden. 
Gedrieën is dit drietal al bijna 
150 jaar actief als 
scheidsrechter. Niet alleen bij 
VVW maar ook bij andere 
verenigingen in de buurt is 
jarenlang de fluit gehanteerd. 

Cor heeft aangegeven nog 
even te blijven fluiten maar 
Tico hangt zijn 
scheidsrechterfluit na dit 
seizoen, na 51 jaar, aan de 
wilgen. Helaas is Piet aan het 
begin van dit seizoen 
vanwege fysieke  problemen 
gestopt. Zowel Tico als Piet 
hebben wel aangegeven hun 
rijke ervaring en kennis te 
blijven delen door het 

begeleiden van jonge 
startende scheidsrechters. 
 
Namens de 
scheidsrechtercommissie 
wensen we de heren nog vele 
gezonde jaren en veel plezier 
met het fluiten en/of 
begeleiden van 
scheidsrechters. 

 

 

Cor Slingerland, Tico Verwoerdt en Piet Berkhout 



A-selectie 
Wedstrijdsecretaris   vacant 
Trainer 1e elftal    Barry Buntsma   06-52492412 
Ass. Trainer    Robert Vuistjes  
Leider 1e elftal   Arjan Dijkshoorn   06-13769056 
Grensrechter 1e elftal  Edwin vd Berg 
Trainer 2e elftal   Robert Vuistjes 
     Kees van Rooijen  
Grensrechter 2e elftal  Vacant 
Verzorgers   Cor Buntsma   06-30657154 
     Peter Bekkering (vacant)   
                                                  Zaterdag (vacant) 
Keeperstrainer   Marco Gerrits 
Sponsor 1e elftal   Nolina Kwekerijen 
     Bahlmann Sport 
Sponsor 2e elftal   Technation 
 

B-selectie 
Wedstrijdsecretaris   Cindy van Schagen  06-11588326 
Trainer     Paul Everts 
Leiders 3e elftal   Alex Schoneveld   06-14985612 
Sponsor     Zorba de Griek 
Leiders 4e elftal   Rick Stoof 
    Wessel van Diggele 
Sponsor 4e elftal   Martien van Rooijen    
     Betonbewerkingsbedrijf  
Leider 5e elftal    Brian Vesseur   06-42844146 
     Berend-Jan Bregman  06-50869766 
Sponsor 5e elftal   Rijschool Nieuwenburg 
Leiders VE1    Peter van der Neut   06-14648435 
Sponsor    Hoekstra Autoservice 
 
Sponsor    Aannemingsbedrijf G. Bruijnes bv 
 

Dames 
Wedstijdsecretaris   Cindy van Schagen   06-11588326 
Trainer/coach   Paul Everts 
Trainer    Bob Siebert      
Sponsor    Kinderopvang Snoopy  
 
Zaalvoetbal 
Coördinator    Aad van der Linde  06-10476641 
Sponsor 1   Jachtschilderwerken Dirk Kinkel 
Sponsor 2    vacant 
Sponsor 3    De Keyzer Zekerheid 
Sponsor 4     Nolina 
 
Technische Commissie 
Bestuurslid     Fred van der Meer  06-27057252 
Technisch Jeugd-coörd   Joan Meijer   06-50127097 
JO15/JO17/JO19    Vacant 
JO13/JO12/JO11    Sander de Graaf    
O10/JO9/JO8/JO7-ukken   Lex van Vliet    06-37166629 
 



De helden van Woubrugge 
Koninklijke onderscheiding 
Lid in de orde van Oranje-Nassau:  
H.J.J. van den Berg (2002), H. Haak (2002), H. Slingerland (2002), D. Blom (2006). A. van der Linde 
(2016), C. Wijhenke (2018) 
 
KNVB onderscheidingen: 
KNVB speld in goud:  
A. Vrolijk (1994), H. Haak (1999) 
KNVB speld in zilver:  
A. Vrolijk (1985), H. Haak (1988), J. Voets (1996), F. Treuren (2005), M. van Leersum (2006), H. van 
der Neut (2013) 
KNVB speld in brons:  
H. Th. Wijsman (1989) 
Dragers van het Insigne van Verdienste:  
P. de Bruyn (1971), A. Vrolijk (1976), L. van Dorp (1979) 
Ereburger gemeente Woubrugge:  
H. Th. Wijsman (1987) 
 
VVW onderscheidingen: 
Erevoorzitters:  
Th. de Jong (1960), C.W. Muller (1969), H. Th. Wijsman (1987), H.J.J. van den Berg (2005), H.van der 
Neut (2013). 
Ereleden: G. Verkade (1957), A. Vrolijk (1976), H.Haak (1978), L. van Dorp (1979), J. Voets (1996), 
M. van Leersum (2002), A. Burggraaff (2005), C.J. Wijhenke (2007), E.J.M van Luling (2018), C. Van 
Dorp (2018) 
Leden van Verdienste:  

 

C.W. Muller (1965) 
L. van Dorp (1966), 
Mevrouw M. van Dorp (1981),  
H. Slingerland (1989),  
Mevrouw N. van der Wel (1989) 
Mevrouw L. Witteman (1990)  
L. Witteman (1990), 
Mevrouw A. Roosemalen (1991) 
Mevrouw T. den Hertog (1993) 
Mevrouw L. van der Horst (1994)  
L. de Blanken (1996) 
Mevrouw R. de Blanken (1996) 
A. Brunt (1996),  
C. Brunt sr. (1996)  
A. Burggraaff (1996) 
C. van Dorp (1996) 

 

Mevrouw N. Haak (1996) 
W. van der Horst (1996) 
S. Kesting (1996) 
M. van Leersum (1996) 
Mevrouw B. Leget (1996) 
K. Leget (1996) 
G. Schijf (1996) 
H. Schijf (1996) 
Mevrouw L. Slingerland (1996) 
F. Treuren (1996) 
J. Vos (1996) 
C.J. Wijhenke (1996) 
J. Burggraaff (2006) 
K. Brunt (2006) 
Mevr. A. Kesting-Buntsma (2008) 
E.J. van der Horst (2008) 
 

 

P.G. van Luling (2009) 
H. Van Dijk (2010) 
H. van der Weiden (2011) 
E.J.M. van Luling (2011)  
M. Dijkshoorn (2012) 
A. Vrolijk (2012) 
Mevrouw E. van der Meer (2014)  
C. Brunt jr (2014)  
F. van der Weiden (2014) 
Mevrouw R. van der Velden (2015) 
A. van der Linde (2016) 
C. van Delft (2016) 
Mevr. J. Dijkshoorn (2017) 
Mevr. M. van der Linde (2017) 
G. Schouten (2019) 



 

Woubruggenaren die 
op bekende mensen 
lijken (part 1) 
Dit artikel is ontstaan door een creatieve sessie van de Score-boys. Want wat lijken er 

toch een hoop Woubruggenaren op bekende mensen. Of andersom. We hebben er een paar 

op een rijtje gezet, maar we zijn er ongetwijfeld een paar vergeten. Een deel 2 zit dus in de 

pijplijn, maar daar hebben we wél jullie hulp voor nodig. Ken je dus nog een look-a-like 

van een Woubrugge-legende? Mail naar scorevvw@hotmail.com. 

 

- Rick Geuzebroek lijkt sprekend op Aleix Vidal, die ooit voor FC Barcelona speelde. Toen was Barça 

trouwens nog goed. Mét Rick in de selectie, dus. Check Google maar eens. 

- Etienne de Boer is sinds Get Fit Club eigenlijk een look-a-like van Johnny Bravo.  

- Harry van der Weiden heeft geen baard, maar toch wordt hij steevast Hagrid genoemd door wat 

Nolina-werknemers. U mag zelf oordelen of dat terecht is. 

- Mick Evers lijkt volgens kunstliefhebber Arjan Bremer (kent u hem nog?) op Vincent van Gogh. 

Over baarden gesproken. 

- Door naar het muzikale gedeelte van Woubrugge. Alex Schooneveld zou zomaar een keer kunnen 

optreden als die bekende rapper Alexander de Grote. Niemand die doorheeft dat dat twee 

verschillende mensen zijn. 

- Darter Rob Cross schijnt in sommige woonkamers ook Bob Siebert te worden genoemd. Rob 

Siebert. Bob Cross. Cross Biebert. 

- Sparta-liefhebber Chris Verhoef (die ooit voor Ajax was) vindt dat Piet Mourinho op Olaf 

Lindenbergh lijkt, die voor Sparta én Ajax speelde. 

- Die meneer in de bestuurskamer, meneer Van Luling, lijkt die niet sprekend op Kees Jansma? 

- Die meneer van de KNVB, Kees Jansma, lijkt die niet sprekend op meneer Van Luling? 

- Michael Kneulman, keeper van het eerste, lijkt totaal niet op Kasper (of Peter) Schmeichel, maar 

toch wordt hij regelmatig Michael Schmeichel genoemd. Bekt zo lekker. 

- Kasper Schmeichel wordt bij Leicester City in de kleedkamer overigens vaak Kasper Kneulman 

genoemd. Hebben we van horen zeggen. 







 

FC Woubie scoort 20 
keer in 3 potjes en 
bekert lekker verder 
Het 5e van vv Woubrugge is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. De 

voorbereiding begon al vroeg voor FC Woubie, met drie oefenwedstrijden in augustus die 
allemaal gewonnen werden. Ook in de beker bleef de formatie van Fabian van Duuren 
foutloos. 

Het 5e van vv Woubrugge is 
uitstekend aan het nieuwe 
seizoen begonnen. De 
voorbereiding begon al vroeg 
voor FC Woubie, met drie 
oefenwedstrijden in augustus 
die allemaal gewonnen werden. 
Ook in de beker bleef de 
formatie van Fabian van Duuren 
foutloos. 

De beker begon met een 
wedstrijdje tegen Eendracht 
Maakt Macht, de nieuwste club 
uit Roelofarendsveen. 
Spannend, hoe zou zo’n 
combinatie van DOSR- en WVC-
spelers voor de dag komen op 
het beruchte veld 2 op 
Sportpark Bateweg Noord?  

De spelers van FC Woubie 
bleken dat nijpende tweede veld 
toch wat beter onder controle te 
hebben. Al snel pakte het vijfde 
de voorsprong én liep het snel 
uit naar meer. Etienne de Boer 
was, ondanks de 
oefenwedstrijden van FC 
Woubie nóg fitter dan zijn 
medespelers, de Man of the 

Match met een hattrick. Of 
‘Ettrick’, zoals Van Duuren zou 
zeggen. Het is overigens niet zo 
gek dat Etienne zo fit is, getuige 
zijn nieuwe onderneming. Check 
@getfitclub.nl op Instagram 
maar eens. 

In de tweede wedstrijd werd het 
opeens een stuk lastiger. Uit bij 
RCL, dan krijg je dat. Met rust 
stond het 2-2 en die knotsgekke 
Van Duuren besloot een 
verdediger naar voren te 
schuiven. Drie man achterin, in 
plaats van vier. ‘Knotsgek’ bleek 
de goede bewoording voor de 
trainer, eerder ‘geniaal’: FC 
Woubie scoorde twee keer in de 
tweede helft en kreeg geen goal 
meer tegen. 4-2 in Leiderdorp! 

Op naar de laatste wedstrijd. De 
tegenstander was TAVV, dat ook 
zes punten had gepakt uit twee 
wedstrijden. Erop of eronder, 
want er gaat op dit niveau maar 
één team door naar de knock-
outfase van de beker. Terwijl FC 
Woubie aan het warmdraaien 
was op het hoofdveld, was TAVV 

nog op veld twee aan het 
rommelen. Geen idee waarom 
ze dat deden, maar het gevaar 
van dat tweede veld kwam 
meteen naar voren: de keeper 
brak een vinger en kon niet 
meedoen. 

Met een speler op goal ging FC 
Woubie de strijd aan. Lang 
verhaal kort: het werd 9-0 voor 
de thuisploeg. Als zelfs Brian 
Vesseur én Rick Bruggeman – 
die tot die dag nog niet had 
gescoord voor FC Woubie – 
twee keer weten te scoren, 
snapt u wel dat het geen 
moeilijke dag was. Leon 
Hoogenboom was overigens de 
held van de dag met drie goals 
én drie assists. 

De twintig goals kwamen van: 
Leon (4), Etienne (3), Jelle (3), 
Brian (3), Rick (2), Marek (2), 
Bas (2) en Aron (1). Leon gaf 
overigens ook zes assists, wat 
betekent dat hij bij de helft van 
de doelpuntenproductie 
betrokken was.

   



 

De Woubrugge-
competitie 

Jelle Kliffen 

Corona gooide vorig jaar wederom roet in het eten voor de Woubrugge-competitie. Dit 

jaar verwachten we eindelijk weer eens een volledig seizoen te kunnen spelen. Sinds de 
introductie van de Woubrugge-competitie is er nog maar één volledig seizoen gespeeld, 
welke door het 3e werd gewonnen. Het seizoen daaropvolgend werd in maart 
afgebroken door corona, met de vrouwen als winnaar. Vorig jaar is de competitie zo 
vroeg afgebroken, dat de officials hebben besloten geen winnaar uit te roepen. Iedereen 
begint weer op 0, nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
 
Nog even een uitleg van hoe het werkt. Elk team speelt lekker in zijn competitie en probeert daar 
natuurlijk zoveel mogelijk te winnen. Het aantal punten in de Woubrugge-competitie is afhankelijk van het 
aantal punten dat een team behaalt, maar ook van het aantal wedstrijden dat een team speelt. Dit omdat 
niet alle teams evenveel wedstrijden spelen. Het 2e heeft bijvoorbeeld 3 punten behaald uit 2 wedstrijden, 
wat neer komt op een gemiddelde van 1,5 punt per wedstrijd. 
 

1. Woubrugge MO11-1 12 punten gem. 3  38-11  4 gespeeld 

2. Woubrugge JO13-1 12 punten gem. 3  27-7  4 gespeeld 

3. Woubrugge VR1 (zaal) 6 punten gem. 3  15-1  2 gespeeld 

4. Woubrugge 1  3 punten gem. 3  4-2  1 gespeeld 

5. Woubrugge VR1  3 punten gem. 3  3-2  1 gespeeld 

6. Woubrugge 2 (zaal) 6 punten gem. 2  15-7  3 gespeeld 

7. Woubrugge JO11-1 10 punten gem. 2  14-23  5 gespeeld 

8. Woubrugge 5  3 punten gem. 1,5 13-4  2 gespeeld 

9. Woubrugge 2  3 punten gem. 1,5 5-4  2 gespeeld 

10. Woubrugge JO11-2 6 punten gem. 1,5 14-18  4 gespeeld 

11. Woubrugge JO19-1 7 punten gem. 1,4 13-10  5 gespeeld 

12. Woubrugge JO15-2 6 punten gem. 1,2 8-12  5 gespeeld 

13. Woubrugge JO15-1 5 punten gem. 1  14-22  5 gespeeld 

14. Woubrugge 1 (zaal) 2 punten gem. 0,67 10-14  3 gespeeld 

15. Woubrugge JO13-2 3 punten gem. 0,6 13-27  5 gespeeld 

16. Woubrugge JO13-3 3 punten gem. 0,6 10-47  5 gespeeld 

17. Woubrugge JO19-2 1 punten gem. 0,2 7-29  5 gespeeld 

18. Woubrugge 35+1 0 punten gem. 0  1-3  1 gespeeld 

19. Woubrugge 3  0 punten gem. 0  1-4  1 gespeeld 

20. Woubrugge 4  0 punten gem. 0  0-3  1 gespeeld 

21. Woubrugge 3 (zaal) 0 punten gem. 0  3-7  1 gespeeld 

22. Woubrugge 4 (zaal) 0 punten gem. 0  8-16  2 gespeeld 

23. Woubrugge MO17-1 0 punten gem. 0  0-8  2 gespeeld 

24. Woubrugge JO17-1 0 punten gem. 0  4-15  4 gespeeld 

25. Woubrugge MO15-1 0 punten gem. 0  0-15  2 gespeeld 

Dit artikel is geschreven op 3 oktober. De ranglijsten zijn daarom ook gebaseerd op basis van de statistieken 
per 3 oktober, zoals vermeld op voetbal.nl. Van de JO9 en JO8 houdt de KNVB geen stand bij, dus deze teams 
zijn daarom niet opgenomen in de stand. Alleen de uitslagen in de competitie zijn meegenomen in de stand, 
bekeruitslagen zijn dus buiten beschouwing gelaten. 



 Bestuur  
Voorzitter     Hans Boer    06-15017730    voorzitter@vvwoubrugge.nl  

Vicevoorzitter    Vacant     
Scheidsrechterszaken  Vacant    
PR en sponsoring   Andre Köster    06-53599975    andrekoster@vvwoubrugge.nl  
Secretaris     Ingrid Bakker    06-11327667    secretaris@vvwoubrugge.nl  
Penningmeester    Ralph de Graaf     06-10209219    penningmeester@vvwoubrugge.nl  
Onderhoud terrein en  Andre Köster    06-53599975    andrekoster@vvwoubrugge.nl  
gebouwen           
Bar en kantine    Jan Hogeveen    06-10097772    jtghogeveen@gmail.com  
Jeugdzaken    Gaby Hulst   06-46474828   gaby.hulst@ilent.nl  
Technische Zaken   
  
Seniorencommissie  

Fred van der Meer   06-27057252     fred@floritec.eu  

Wedstrijdsecretaris   Cindy van Schagen   06-11588326    cvanschagen@ziggo.nl  
Coördinatie commissie     Peter van der Neut   06-14648435    petervdneut14@ziggo.nl  
Algemeen lid    Matthijs Vermeulen   06-14940957    vermeulm@hotmail.com  
Algemeen lid    Chris Verhoef    06-49254981    verhoefchris@gmail.com  
 
Commissie Jeugd   

  
 

 
 

Voorzitter     Gaby Hulst   06-46474828   gaby.hulst@ilent.nl  
Secretariaat  Ingrid Bakker    06-11327667    jeugdvvw@hotmail.com  
Ledenadministratie   Marlene van den Berg     
Kleedkamer-, veldindeling,  
materiaal en kleding  
Wedstrijdsecretaris    
 

Erna van der Meer   
 
Karen Smit  

06-52068124  
 
06-40168228 

  ernavandermeer@ziggo.nl  
 
wedstrijdcoord@vvwoubrugge.nl 

Commissie Zaal   
  

Aad van der Linde   06-10476641    aadvanderlinde@ziggo.nl  

Commissie Bar         
Inkoop, coördinatie   Erna van der Meer   06-52068124    ernavandermeer@ziggo.nl  
bardienst          
Bestuurslid    
  

Jan Hogeveen    06-10097772    jtghogeveen@gmail.com  

Commissie PR en sponsoring  

Bestuurslid en website   Andre Köster  06-53599975     andrekoster@vvwoubrugge.nl 
Commissiesecretaris Trienke Köster  06-55500904    
Commisielid    Erna van der Meer 
                                          Jasper Swarts    
                                          Gerben Schouten 

06-52068124   sponsor@vvwoubrugge.nl  
 

    
Commissie Onderhoud        

Bestuurslid    André Köster    06-53599975    andrekoster@vvwoubrugge.nl  
Bestuur SBGB en       André Vrolijk    
coördinator onderhoud velden  
Maaien velden    Cees de Blanken                              
Klaarmaken velden   Cor van Dorp  
  
Commissie Financiën        

06-20482220    vrolijk@dds.nl  

Bestuurslid en                   Ralph de Graaf  
penningmeester    

 06-10209219  Ralph_de-graaf@hotmail.com 

Ledenadministratie    Marlene van den Berg  06-26154975    info@vvwoubrugge.nl  
Financiële administratie         Petra Keunen    
  
Commissie Scheidsrechters    

06-10507190    facturen@vvwoubrugge.nl  

Coördinator    Jan Kranenburg    06-12171213    jan.kranenburg@hotmail.com  
Secretaris     Frank Dreef    06-20395356    f.dreef@ziggo.nl  
Algemeen lid                Tico Verwoerdt      
Algemeen lid                Arjan Dijkshoorn   
                                                                          
Vertrouwenspersonen    

06-13769056  
 

    

      Hans Grandia    06-25306635    hans.grandia@gmail.com  
      José Wilderink    
Contactpersonen  

06-20825899    jose.1953@live.nl  

Supportersver. F-side  Martijn van Luling    06-57880720   fside@live.com  
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Colofon 
JeugdScore is een onderdeel 
van Score en is de officiële 
jeugdrubriek van de V.V. 
Woubrugge. 

 

Aanmelden nieuwe jeugdleden 

Via het contact formulier op 

de website. 

www.vvwoubrugge.nl 
 
Contributie jeugd (waarbij 
wordt uitgegaan van 
geboortejaar)  
O19 en 017  € 134,00  
O15, O13, O11   € 122,00  
O9 en O8 € 100,00  
Ukken   € 72,00 

 

Sponsors jeugdteams  

Nolina en VDE Plant 
 
Ongevallenverzekering 
Ukken tot 6 jaar zijn niet 
verzekerd conform de 
collectieve 
ongevallenverzekering. 
Overige bij de KNVB 

geregistreerde jeugdleden 
vanaf 6 jaar vallen wel onder 
bovengenoemde verzekering. 
 
Afgelastingen  
Afgelastingen worden 
aangegeven op de 
www.vvwoubrugge.nl 
website.  
 
Nieuwe voetbalspullen  
Zijn met 10% korting op 
vertoon van de kortingspas te 
koop bij Bahlmann Sport in de 
Herenhof te Alphen a/d Rijn.  
 
Tweedehands voetbalspullen 
Mocht u dit voortaan willen 
regelen, geef dit dan door bij 
de Jeugdcommissie. 
Afgelastingen 

 

De avonturen van de 19-1 
 
De JO19-1 neemt het dit seizoen in de eerste klasse op tegen een aantal 
sterke tegenstanders. Op de website van VV Woubrugge kunnen jullie elke 
week lezen over de prestaties van de oudste jeugd. Heeft u het per 
ongeluk gemist? Geen reden voor paniek. Na dit stuk in de Score bent u 
weer helemaal bij!  
 
Ruime maar zwaar bevochten overwinning JO19-1 
Zaterdag 11 september speelde Woubrugge JO19-1 de eerste thuiswedstrijd van het 
seizoen 21/22. Nadat vorige week werd gewonnen van Haastrecht was nu AVV Alphen de 

tegenstander. Vooraf werd Alphen ingeschat als een lastige tegenstander. De ploeg 

bestaat uit een aantal balvaardige spelers met een Alphense Boys verleden. Bovendien 
zijn de meeste spelers minimaal tweedejaars waar de gemiddelde leeftijd van Woubrugge 
toch wel wat jonger is. 

Vooraf al een hoogtepunt. Na een verblijf in het ziekenhuis keerde teamgenoot Jesper 
weer terug langs de lijn. Onder applaus van het complete team meldde de middenvelder 

zich weer op Sportpark Bateweg Noord. We hopen dat Jesper snel verder hersteld en 

weer kan aansluiten  bij de groep. 
 

Woubrugge begon goed aan de wedstrijd. De tegenstander werd vroeg onder druk gezet 
en had daar zichtbaar moeite mee. In balbezit werd het vijandelijk doel gezocht. Al vroeg 

in de wedstrijd leverde dat wat kleine kansjes op. Vince was nog het dichtst bij de 

openingstreffer. Een voorzet van Twan werd in eens op doel geschoten maar leverde 
geen doelpunt op. Een één op één met de keeper had misschien wel een doelpunt 

moeten zijn. Alphen kon er de eerste 10 minuten niet veel tegenover zetten maar kwam 
toch op 0-1 voorsprong. Een lange bal viel tussen twee verdedigers en bood AVV een 

mogelijkheid, die knap tot doelpunt werd gepromoveerd. Vanaf dat moment ging VVW op 
zoek naar de gelijkmaker. Er werden nauwelijks nog kansen weggegeven en regelmatig 

verscheen de ploeg dreigend in de zestien. Vlak voor rust kwam de verdiende beloning. 

Na een afgeslagen aanval hield Rafi goed druk en bezorgde de bal bij Robbin. De spits 
rondde bekwaam af en tekende voor de 1-1 ruststand. 

 
Na rust een heel sterk begin van de groenwitte. Na 12 minuten stond er een 3-1 stand op 

het scorebord. Eerst speelde Robbin Ruben vrij die knap van de rand 16 de 2-1 

binnenschoot. De 3-1 kwam opnieuw van de voet van Robbin. Daarna ontstond er een 
boeiende wedstrijd. Alphen vocht voor zijn laatste kans en Woubrugge streed voor iedere 

meter om Alphen niet terug te laten komen in de wedstrijd. De ploeg slaagde hier goed 
in. Sterker nog in de 70ste minuut vergrootte Vince de marge naar 3. Kort daarna deed 

AVV nog wat terug door de 4-2 binnen te werken. Daarna was de pijp van de bezoekers 
wel leeg. Het slotakkoord was van Robbin die een fout van de verdediging zeer 
koelbloedig afstrafte. 

Onnodige 1e nederlaag Woubrugge JO19-1 
Na 2 overwinningen werd deze week de reis naar Alphen gemaakt om daar tegen 
medekoploper ARC te spelen. Gelukkig stonden alle verkeersborden dit keer goed en was 

iedereen op tijd. Helaas was afgelopen week de voorbereiding niet echt ok door 

introductie school,  ziektes en geblesseerde zodat we zelfs woensdag de training moesten 
laten schieten. In de warming up gaf ook Christian aan niet helemaal fit te zijn dus begon 

ook hij vanaf de bank. ARC een vriendenploeg die al jaren speelt en leuk voetbalt. Vanaf 
de aftrap was er een boeiende strijd. ARC fysieker en Woubrugge voetballend. De kansen 

kwamen voor Woubrugge Robbin 2x , Vince 1x maar deze kansen werden gemist. 
Woubrugge hield de posities goed bezet en ARC kreeg geen kans. Na 30 min kreeg werd 

Ruben in de 16 meter aangespeeld en voor hij kon schieten werd zijn standbeen onderuit 

gehaald. 

JEUGDSCORE 



Waar iedereen overtuigd was van penalty liet de scheidsrechter doorspelen  In de 40e min kwam de beloning, 

Vince trok een gat in de verdediging waarna Jort een prachtige pass naar Robbin gaf die beheerst afrondde en 
terecht 1-0. Lang van deze voorsprong werd er niet genoten. Uit het niets bracht ARC 5 min later de stand op 1-1. 

Na de rust een heel ander beeld. ARC veel dreigender en Woubrugge kon daar niet veel tegenover zetten. In de 
60e min werd er een niet slimme overtreding gemaakt. De vrije trap werd daarna van dichtbij ingekopt door ARC 

2-1. Nadat een speler van ARC 10 min straf kreeg probeerde Woubrugge nog van alles met een slotoffensief. 

Kansen kwamen maar de bal ging er niet in. Na het fluitsignaal was de eerste nederlaag een feit en ARC alleen 
koploper.  

 

Nieuwe nederlaag JO19-1 
Woubrugge JO19-1 heeft zich in de wedstrijd tegen Gouda tekort gedaan. Na 90 minuten stond er een 1-3 

eindstand op het scorebord. Na het verlies van een week eerder tegen ARC heeft Woubrugge inmiddels 6 
verliespunten. 

 
Onnodig was de conclusie na afloop. De JO19-1 bracht niet wat de ploeg kan brengen. Juist het collectief wat in 

eerdere wedstrijden zo kenmerkend was ontbrak. De start van de wedstrijd was nog hoopgevend. Al na 10 
minuten spelen bereikte een voorzet van Vince Javier. Laatst genoemde plaatste de bal in de verre hoek en liet de 

keeper kansloos. Na dit doelpunt kwam er een omslag in de wedstrijd. Woubrugge won geen duels meer en gaf 

verdedigend te veel ruimte weg. En dat moet je tegen een ploeg als Gouda juist niet doen. Kort na de 
openingstreffer was daar de gelijkmaker. Een nieuwe domper was de 1-2. In de 18e minuut werd een schot van 

dichtbij doorgekopt waardoor keeper Rens kansloos was. Toen kort voor rust ook nog de 1-3 viel, was duidelijk 
dat de JO19-1 het in de eerste helft echt heeft weggegeven. Toegegeven, de speler van Gouda schoot de bal fraai 

in, maar er werd hem ook geen strobreed in de weg gelegd. 

 
Na rust een hardwerkend Woubrugge in een poging de schade te herstellen en om de achterstand niet groter te 

laten worden. Dat laatste lukte maar de achterstand kon niet meer gerepareerd worden. Wel waren er enkele 
mogelijkheden, maar hier werd onzorgvuldig en nonchalant mee omgesprongen. Zelfs toen Gouda in de laatste 10 

minuten met nog maar met 9 man speelde, de uitstekend leidende scheidsrechter Augustin zond de twee 
bezoekers met geel naar de kant, werden er nauwelijks kansen gecreëerd. 
 

JO19-1 verliest 2 punten maar wint 1 punt 
Zaterdag 2 oktober moest Woubrugge JO19-1 het in Woerden opnemen tegen VEP.  Eigenlijk was het de "JO19en 

een half". Een indrukwekkende rij aan afwezigen. Aydan, Jelle (blessure), Rafi (blessure), Jesper (blessure) en 
Sekou (te laat). Jesse was er wel maar zou alleen ingezet worden in geval van nood. Dus zat er één fitte wissel 

(Chris) op de reservebank. 

 
In de eerste helft opende Woubrugge sterk. VEP had moeite met de opbouw door het vroege storen en kwamen 

nauwelijks in de buurt van keeper Rens. Als ze daar al kwamen kon de goalie voor opluchting zorgen. Aan de bal 
ging het minder voorspoedig. Te vaak en te snel werd er balverlies geleden door onnauwkeurigheid in de passing. 

Toch kon Woubrugge het overwicht uitdrukken in de stand. Eerst was het Robbin die op aangeven van Vince de 0-

1 liet aantekenen. Kort daarna waren de rollen omgedraaid en stelde Robbin, na een uitstekende uittrap van Rens, 
Vince in staat om de 0-2 te maken. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen. Toch kon VEP wat terugdoen. Jort 

gleed uit in een poging om een hoge bal te onderscheppen. Onverdiend werd de ruststand 1-2. 
 

Na rust werd het toch een andere wedstrijd. Zeker ook omdat het al na twee minuten 2-2 werd. Woubrugge 
vergat druk op de bal te geven, waardoor VEP van buiten de zestien ongehinderd raak kon schieten. Een ander, 

meer fysiek, VEP maakte het Woubrugge bijzonder lastig, maar groenwit kon toch stand houden. Tot 8 minuten 

voor tijd een prachtige uithaal zomaar onder de lat viel en keeper Rens kansloos was, 3-2. Door het fysieke spel 
van de tegenstander moest Woubrugge behoorlijk incasseren. Ruben, Jort en Robbin waren de voornaamste 

slachtoffers, maar konden gelukkig doorspelen. Ook Rens werd getorpedeerd, maar hield daar gelukkig geen 
blessure aan over. De scheidsrechter had in deze situaties wel wat strenger mogen of zelfs moeten optreden. 

Dezelfde scheidsrechter die eerder al een duidelijke handsbal buiten de zestien meter van de keeper van VEP over 

het hoofd zag. Zo leek Woubrugge op weg naar de derde nederlaag op rij. Zo ver zou het echter niet komen. Na 
een corner in de blessuretijd ontstond een scrimmage voor het doel. Toen de bal voor de voeten van Vince viel, 

schoot hij hard de gelijkmaker op het scorebord, 3-3. 
 

 



Stamp





Over JO19-2, een zelfredzaam 
jeugdteam zonder trainer 
 
Een team zonder trainer, dat zag je tot voor kort bij vv Woubrugge alleen bij de lagere seniorenteams. Alle 

jeugdteams en de selectie beschikten over een tactisch meesterbrein langs de zijlijn. Dit seizoen besloot 
JO19-2 het zonder trainer te proberen. Een zelfredzaam team, onder leiding van speler Sven Vons. 

De spelers van JO19-2 droomden al een paar jaar van een ‘eigen team’. In de loop van de jaren stopten wat 
jongens met voetballen, maar allemaal wél met de gedachte om weer terug te keren als dat team er zou 

komen. Quinten Huls vertelt dat er een hele hoop jongens uit hun jonge voetbalpensioen zijn gekomen om 

de JO19-2 te versterken: Luc Dijkshoorn, Luuk van Veen, Jens van Dijk, Niels van der Krogt en nog wat 
namen. 

 
Quinten denkt dat ze bij de club wat guller waren voor het opzetten van dit team, omdat een stuk of vijf 

jongens vorig seizoen hebben geholpen bij het tweede elftal, dat anders een spelerstekort zou hebben. 

Daarnaast moet het voor de club natuurlijk ook financieel lekker zijn dat er weer wat jongens op voetbal zijn 
gekomen. 

 
Een zelfredzaam team, dus. Aanvoerder Jens maakt de trainingsschema’s, de opstellingen, terwijl Sven juist 

de zaken erom heen regelt, zoals de tenues. De jongens rijden zelf naar de wedstrijden.  
Het seizoen moet nog een beetje op gang komen voor het gloednieuwe team. Er werd 1 keer gelijkgespeeld 

en 4 keer verloren. Dat is wat minder erger dan het klinkt: tegenstanders waren bijvoorbeeld Alphense Boys 

JO19-1 en ARC JO19-2. 
 

JO19-2 is al regelmatig in de kantine te vinden en ongetwijfeld zal het team in de komende maanden en 
jaren een welkome toevoeging zijn voor de voetbalfeestjes. 

 

JO13-1 begint het seizoen 
sterk een neemt koppositie in 
beker 
De JO13-1 van Woubrugge kan na enkele oefenwedstrijden en vier wedstrijden in de 
bekerpoule spreken van een prima competitiestart. De koppositie in de bekerpoule is 
met 12 uit 4 stevig in handen genomen. Maar alertheid is geboden want Katwijk zit 
op het vinkentouw en heeft het ook nog in eigen handen, als zij  de kraker op 9 
oktober tegen Woubrugge weten te winnen. Vanuit dat oogpunt heeft Woubrugge 
het uiteraard ook nog in eigen handen. 

Nog even terugkijken 

De JO13-1 van vv Woubrugge wordt sinds vorig jaar getraind en begeleid door Joan Meijer en Martin 
de Rooij. Helaas kon er vorig seizoen weinig worden gespeeld, maar dat wil niet zeggen dat de groep 

stil heeft gestaan. Het gehele seizoen door zijn de mannen blijven trainen en hebben we samen leuke 
dingen gedaan, zoals een rondje over de dichtgevroren Wijde Aa en zwemmen in De Hoorn. 



Gelukkig werd er eind mei door de KNVB nog een Regiocup opgezet en zo werd het seizoen toch nog 

afgesloten met het spelen van ‘echte’ wedstrijden. Er werd tegen JO13 teams uit de regio een mooie 
2e plaats behaald. 

De spelers 
De JO13-1 bestaat voor het overgrote deel uit spelers die vorig seizoen ook in de JO13-1 speelden. 

Niels (de keepert), Dani, Donald, Viktor, Floris, Jens, Leon, Florian, Jasper, Thomas, Stijn, Tristan en 
Timo. 

De poule 

Een mooie poule in de 1e klasse met de volgende clubs: UVS, Rijnvogels, Katwijk, Valken’68, RCL en 
EMM (de fusieclub met DOSR en WVC uit Roelofarendsveen). 

De wedstrijden 
4 september: Woubrugge- RCL 

RCL is inmiddels een bekende tegenstander. Kenmerkend aan het team zijn de relatief jonge spelers 
welke technisch uitermate vaardig zijn en vinnig in de duels. Aan het begin een gelijk opgaande 

wedstrijd. Na 10 minuten spelen was het Tristan die de openingsgoal van het Seizoen maakte. Daarna 
ging het even snel en werd en gerust met een 4-0 voorsprong. Vooral de 3-0 van Tristan mocht er 

zijn. Onder toeziend oog van zijn vader schoot Tristan de bal van ver buiten de 16 meter in de 
kruising. 

Na rust was het verzet van RCL gebroken en kon Woubrugge uitlopen naar maar liefst 9-1. 
Doelpuntenmakers: Tristan 2, Leon 3, Florian 4 en Jens 1. 

11 september Valken ’68- Woubrugge 
Op het inmiddels door woningen ingebouwde sportcomplex werd om 12.00 uur afgetrapt voor een 

wat later bleek uitermate spannende wedstrijd. Het was overigens maar goed dat de wedstrijd wat 
laat begon want door een afsluiting van de A44, incluis de reguliere onderdoorgang van de N206, was 

het nogal een onderneming om de sportvelden te bereiken. Met name trainer Joan had moeite zich 

een weg door Leiden te banen. Maar na het zien van de Botermarkt en de Hut van Ome Henne kwam 
Joan dan toch nog net op tijd aan. 

De 1e helft wilde het maar niet lukken. De combinaties lukte niet, de passes kwamen niet aan en de 

wel bekende “afvallende bal” was dus ook niet voor Woubrugge. Zo gingen de mannen met een 2-0 

achterstand de rust in. Na rust een ander Woubrugge. Trainer Joan had het even anders neergezet, 
gezien het gegeven dat Valken met 2 snelle spitsen speelde.  

En zo was er al snel weer sprake van het verzorgde veldspel van Woubrugge. Na een 8 minuten 
spelen kwam de eerst mooie kans en Florian schoot na een mooie aanval de bal op de kruising, helaas 

dus geen doelpunt. En zo kwamen er steeds meer kansen maar leek de bal er niet meer in te willen 

gaan. Je hebt het soms wel eens dat het niet lijkt te lukken. Maar gelukkig was het Timo die met een 
knappe kopbal de 2-1 maakt. En uiteraard ging Woubrugge door en was het Leon die orde op zaken 

ging stellen. Hij maakte met knappe acties de 2-2 en ook de 2-3. Woubrugge leek nu door te drukken 
maar plots kwam daar uit het niets de 3-3. Dat het team veerkracht beschikt werd deze middag wel 

duidelijk. Nu stond Tristan op en die maakt de 3-4 en de 3-5. Een uitermate spannende wedstrijd en 
een goed einde. 



 

18 september: Woubrugge- Rijnvogels 

Een mooie zonnige zaterdagochtend op het sportcomplex van vv Woubrugge en zoals wel vaker ook 
op het hoofdveld. Beide teams lieten prima voetbal zien en ook de kansen gingen over en weer met 

een iets sterker Woubrugge. Het was Leon die de 1-0 maakte. Na een 20 minuten spelen werd het 1-
1 door een penalty. De scheidsrechter was streng toen Jasper de bal van dichtbij op zijn arm 

geschoten kreeg. Leon besloot dat echter even snel recht te zetten en hij maakte, na knap 

voorbereidend werk, de 2-1 en zo beloonde hij niet alleen het team maar ook zichzelf door na hard 
werken en de actie aan te gaan ook te scoren. 

Na rust was het Floris die uit een vrije trap de 3-1 maakte en zo werd het toch nog een ruime 
overwinning want daarna scoorden Tristan (4-1) en Florian (5-1). 

25 september: UVS- Woubrugge 

Ook nu weer een mooie zonnige zaterdag en dit keer een prima rit door Leiden. De spelers en trouwe 
aanhang waren ruim op tijd en zo konden we rustig genieten van een kopje koffie bij de inmiddels 
107 jaar oude club. 

Dat UVS een lang verleden heeft is ook te zien aan de entourage. De bijvelden hadden namelijk nog 

een nostalgisch voorkomen en waren voorzien van echt gras. Op zich is dat geen kenmerk voor een 
wat oude club echter het gras stond behoorlijk hoog en de vraag was dan ook of hier nog met de 

hand gemaaid zou worden. Ook de dug-outs geven ruchtbaarheid aan een mooi verleden. Helaas wel 

slachtoffer van vandalisme, maar het gaat om de vorm en de gedachte 
die je erbij kunt maken. 

Dan de wedstrijd. Ook hier een ploeg die vergeleken kan worden met 

RCL. Jonge uitermate goed getrainde en fitte spelers met een prima 

balbeheersing. Ook de staf was fanatiek en deze lieten zich ook goed 
horen. Na het bekende aftasten in het begin was het Woubrugge onder 
aanvoering van Floris en Leon ruimte zag op de  linkerkant. 

Na 10 minuten spelen was het Viktor die vanuit een moeilijke hoek kon 

scoren nadat Leon vanaf links flink had doorgezet en de bal scherp 
voortrok. En na 5 minuten was het weer raak. Nu was het Leon die na 

een knappe steekbal van Floris op pad was gegaan en de keeper op 
zicht. Toen hij eenmaal moest kappen en draaien als gevolg van 

toegesnelde verdedigers deed hij dat heel knap door zichzelf goed vrij te 
spelen en hard binnen te schieten. 0-2! 



Daarna was het de beurt aan UVS die met een vrije trap raakschoot. 1-2. Woubrugge liet zich 

hierdoor niet van de wijs brengen en onder toeziend oog en coaching van Fred, die als invaller 
fungeerde voor de vakantievierende Joan, denderde de Woubrugge trein door en zo werd het 1-3 

door Leon en 1-4 door Floris uit wederom een keurig genomen vrije trap. Na rust werd het nog even 
spannend toen UVS de 2-4 maakte. Gelukkig deed Woubrugge weer waar het goed in is: balbezit 

houden en zoeken naar de juiste steekballen. En dat lukte ook nu weer en Jens maakte de belangrijke 

2-5 waardoor het verzet van UVS was gebroken. Daarna scoorde Thomas, Leon en Florian en zo werd 
het 2-8 voor Woubrugge. 

Voetbalkampweekend O13 en 
O15 in oktober! 
  
Eindelijk kan het weer, meedoen aan een ouderwets gezellig voetbalkampweekend! Na twee keer 
uitstellen gaan we naar onze accommodatie in Apeldoorn, van vrijdagmiddag 22 tot en met zondag 24 

oktober. Wij zijn daar te gast op een landgoed met bos, weilanden en akkers van IVN het Woldhuis. 
Omdat het weekend aan het eind van de herfstvakantie valt, gaan we eerder vertrekken dan we 

normaal gesproken zouden doen. Rijden we met de auto’s voor de files uit en hebben wij een hele 
avond voor leuke activiteiten! Ook zijn wij van plan om op zondag bijtijds weer terug te zijn in 

Woubrugge, zodat iedereen fris en fruitig en met sterke verhalen de volgende dag naar school of aan 

het werk kunnen gaan. 
  

Wat we in Apeldoorn gaan doen, blijft een grote verrassing voor de deelnemers. Ze zullen in groepjes 
van 5 spelers afkomstig uit de verschillende voetbalteams, begeleid door een enthousiaste teamleider, 

de strijd met elkaar aan gaan. Het winnende groepje zal er vandoor gaan met een mooie prijs. Er 

worden diverse spellen gedaan, zoveel mogelijk buiten maar ook in de ruime accommodatie. 
Natuurlijk is er tijd voor ontspanning, maar de nachten op de slaapzalen zullen wel kort zijn. 

  
Veel spelers uit de JO13, JO15 en MO15 teams plus een aantal spelers uit de JO17/MO17 teams, die 

vorig seizoen nog in de JO15 of MO15 speelden, hebben zich opgegeven. Hoewel bij het uitbrengen 
van deze Score de inschrijving is gesloten, kunnen er nog een paar extra deelnemers mee doen. Dit is 

mede afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen in de auto’s. Mocht je als speler uit een van de 

eerder genoemde leeftijdscategorieën nog mee willen doen aan het voetbalkampweekend 22-24 
oktober 2021, neem dan zo snel mogelijk contact op met Karen Smit 

via wedstrijdcoord@vvwoubrugge.nl. 
 

Met de voorpret zit het wel goed, nu nog duimen voor lekker herfstvakantie weer. Tot ziens op het 

voetbalkamp 
 

Trienke Köster en Karen Smit 

 

 

 

 







Vrijwilligerstaken, hoe nu 
verder? 
Aan de ouders van de JO15 en JO13 teams, 

 
Wat voorafging  
Eerder hebben we aandacht gevraagd, en hebt u een bericht kunnen lezen (nog niet gelezen, dan 

graag nog even doen) ten aanzien van verplichte vrijwilligerstaken om onze vereniging draaiende te 
kunnen houden. Onderstaande informatie is daar een vervolg op en bedoeld voor de ouders van 

spelers uit alle JO15 en JO13 teams die nu nog geen vrijwilligerstaken doen. 

 
De velddienst in het kort 

Eigenlijk is velddienst niet het juiste woord want eigenlijk ben jij die ochtend de gastheer/gastvrouw 
van de club en dus eigenlijk ook het visitekaartje van de club. De start is rond 7.45 uur en nadat je 

kleedkamers hebt geopend, de vlag ten top hebt gehesen en een lekkere verse kop koffie hebt gezet 

ontvang je de leider(s) van de uitspelende club. Je verwelkomt ze, legt uit in welke kleedkamer ze 
kunnen omkleden, op welk veld ze spelen en je biedt ze kopje koffie/thee aan. 

 
Je ontvangt tevens ook de scheidsrechters (vaak voetballers van de club zelf) en geeft hen na afloop 

en AA’tje en je noteert de uitslagen op het wedstrijdformulier dat altijd netjes klaar ligt. Samengevat; 
je ochtend is geslaagd als mede dankzij jouw bijdrage een grote groep jeugdvoetballers en hun 

leiders uit Woubrugge en omstreken een sportieve en goed georganiseerde ochtend hebben ervaren! 

 
Hoe nu verder? 

Zoals aangegeven is het de verwachting dat de ouders van spelers uit de JO13 en JO15 teams een 
bijdrage gaan leveren voor de velddiensten. Om een en ander te kunnen organiseren is het van 

belang dat we binnenkort een goed beeld hebben van het aantal aanmeldingen zodat we tijdig de 

planning kunnen maken. Dat is voor eenieder wel zo prettig en zo kunnen we tot aan de Kerst de 
agenda rondmaken en eenieder daarover informeren. 

 
Hierbij dan ook het verzoek om je aan te melden indien je je wil inzetten voor de velddiensten voor 

het seizoen 2021- 2022. De planning tot en met de herfstvakantie is al rond dus je wordt niet zomaar 

volgende week al ingedeeld. Tevens kan je in de komende periode op een zaterdagochtend even 
aankomen en bij de dan dienstdoende velddienstmedewerker vragen om een korte uitleg. En 

uiteraard staat er een heerlijke kop koffie voor je klaar. 
 

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden bij Albert van der Veldt, die dit seizoen de coördinatie op zich neemt. Dat kan 

met Whatsapp, door even te bellen naar 06 39559589 of een bericht te sturen aan 

awvdveldt@ziggo.nl. Naast je gegevens ook graag aangeven in welk team je zoon/dochter speelt en 
op welke zaterdagochtend het je echt niet uitkomt. Alvast mijn dank en tot ziens bij de velddienst! 
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